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Hazai vízkészletek számokban (1991-2010)

Átlagosan 0,4 km3 vizet használ a mezőgazdaság,
ebből csak kb. 100 ezer hektárt öntöznek

Felszíni vízhasználat: 
5,3 km3/év

Felszín alatti vízhasználat: 
0,7 km3/év

Be: 109 km3/év 

Ki: 116 km3/év 

Csapadék:

55 km3/év 

ETP:
48 km3/év 

Vízmérlegben hazai eredetű készlet: 

7 km3/év

Felszíni lefolyás: 

4,6 km3/év

Felszín alatti utánpótlódás: 

3,3 km3/év

Bevezetések: 
5,5 km3/év

Tározás:
Balaton 1,9 km3

Tisza-tó 0,25 km3

Velencei-tó 0,04 km3

Belvíztározó 0,11 km3

Dombvidéki tározó 0,1 km3

FE VH < 5%
FA VH >20%



Vízhozamok csökkenése
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vízfolyás név

állomás név

középvízhozam (KÖQ)

átlag 1951-2010

KÖQ változás

 2011-2020/1951-2010

Qaug80 változás

 2011-2020/1951-2010

Tisza

Tiszabecs

216 m3/s

-28%

-49%

Szamos

Csenger

131 m3/s

-34%

-34%

Berettyó 

Pocsaj

10 m3/s

-41%

-24%

Maros

Makó

184 m3/s

-32%

-18%

Fehér-Körös

Gyula

23 m3/s

-35%

-44%

Fekete-Körös

Sarkad

34 m3/s

-28%

-11%

Sebes-Körös

Körösszakáll

24 m3/s

-23%

2%

2011-2020 között jelentős
vízkészlet csökkenés a
határszelvényeknél az
előző 40-60 évhez
hasonlítva a felszíni vizek
mértékadó vízhozama
alapján.

Duna és Dráva esetében
csak ~10%-os csökkenés,
de a Tisza részvízgyűjtőn
20% feletti.

Tározók 
hatása

Éghajlatváltozás, vagy
csak „a hét szűkös év”?



Árvíz és belvízelöntés elmaradása
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Változik az árvizek és belvizek 
gyakorisága, tartóssága és mértéke

Villámárvizek gyakorisága és 
súlyossága nő

Forrás: „Az előzetes árvízi
kockázatbecslés, veszély- és kockázati
térképek, a kockázatkezelési tervek
első felülvizsgálata” című KEHOP-
1.1.0-15-2016-00006 projekt



Aszálykockázat nő
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Az aszály gyakorisága, tartóssága és 
mértéke is növekszik.

Módosul az aszályosság területi 
eloszlása.

Legérzékenyebb a Tisza részvízgyűjtő, 
majd Balaton részvízgyűjtő, míg a Duna 
és a Dráva részvízgyűjtő hasonló

Mennyi ebből az éghajlatváltozás
és mekkora a nem megfelelő
(alkalmazkodó) területhasználat,
vízgazdálkodás hatása?



Éghajlatváltozás: csapadék és 
vízkészlet változása
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Csapadékintenzitás növekedésével csökken a 
beszivárgás, nő a lefolyás

1981-2010 vs 1991-2020
Beszivárgás: 

52%

Beszivárgás: 
43%



Csapadék forrása izotóp vizsgálatok alapján

• Mediterrán régió (57.0%)

• Helyi nedvesség (14.8%) 
= ETP (subregionális P)

• Atlanti régió (14.2%) 

• Észak-Európa (7.4%) 

• Kelet-Európa (6.6%)

• A helyi nedvességből 
származó csapadék 
részaránya növekszik 
DNy-ról ÉK felé
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Forrás: E. Bottyán, Gy. Czuppon, T. Weidinger, L. Haszpra & K. Kármán (2017) Moisture source 
diagnostics and isotope characteristics for precipitation in east Hungary: implications for their 
relationship, Hydrological Sciences Journal, 62:12, 2049-2060

Megjegyzés: Utóbbi időben az aszályossági indexben jelentős anomáliák a 
Nyírségben jelentkeznek.

Zöldítés!



Zöldítés eredménye Kínában és Indiában

Forrás: https://earthobservatory.nasa.gov/, https://globalwaterforum.org/2012/07/30/indias-groundwater-crisis/

Kína: 42% fásítás/erdőtelepítés, 32% intenzívebb mezőgazdaság
India: 82% intenzívebb mezőgazdaság (száraz évszakban öntözés kutakból)

„Indiában a jelenlegi tendenciák alapján készült becslések szerint a felszín alatti vízkészlet 60%-a kritikus 
állapotba kerül a következő húsz évben. A legsúlyosabban érintett északnyugati államokban a műholdas 
mérések átlagosan évi 33 cm-es csökkenést jeleznek 2002 és 2008 között. A 4 métert meghaladó éves vízszint-
csökkenés lokálisan általános jelenség.„

https://earthobservatory.nasa.gov/
https://globalwaterforum.org/2012/07/30/indias-groundwater-crisis/
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Éghajlati vízhiány – negatív vízmérleg

Forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza, Bp. 1989

-1 ha 
készlet

-1 ha 
készlet

-1 ha 
készlet

-1 ha 
készlet

-1 ha 
készlet

1 ha 
öntözése

FAV-ból öntözés 
mérlege



Tározás fajtái vízkészlet-gazdálkodói szemmel
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 Területi tározás – talajban (technológiától is függ mennyire jó a talaj
tározókapacitása, +takarónövények!), felszín alatti vízadóba
beszivárogtatás (talajvíz dúsítás, tartós lassú tározó, lecsökkentett
párolgás), növényzetben, tájban (mélyfekvésű területen, vizenyős
területen, belvízveszélyes területen, hullámtéren, stb.)

 Vízkészlet-gazdálkodási célú tározó, oldaltározó, medertározás
(vízvisszatartás mederben) – ár- és belvíz betározása, vegetációs
időszakban vízigények kiszolgálása – tározó vizének elhasználása

o Árvíz(belvíz)csúcs-csökkentő tározó, záportározók - árvíz, belvíz
betározása, késleltetett elengedése (rövid időbeli áthelyezés)

• Vízhasznosítási célú tározó – befolyó, vagy bevezetett, vagy kivett víz
tárolása használati igénynek megfelelő elhasználás és párolgási
veszteségek vízpótlása (tartós időbeli áthelyezés)
– Vízienergia – áramszolgáltatástól függő leeresztés (árvízvédelem

másodlagos)
– Ivóvízellátás – vízfogyasztástól függő elhasználás
– Halastavi - árvíz, belvíz betározása (lehetőség, de kevesen élnek

vele), párolgási veszteség vízpótlása, leengedés kisvizes
időszakban, de vegetációs időszakot követően

– Öntözés – igénytől függő ütemben teljes elhasználás
 Talajvíztó, nem tározó! (többlet párolgás miatt negatív vízmérleg)



Vízhiány kialakulása: talajvízkészlet változása

Nyírség+Hajdúhát
5057 km2

Duna-Tisza közi hátság
8360 km2

Hiány: 
7-8 km3

Hiány: 
5-6 km3

Vízmű 
fejlesz-
tések



A talajvízkészletek klímaváltozás veszélyeztetettsége 

1. Fokozottan veszélyeztetett jelentős vízhiány: Duna-Tisza közi hátság, Nyírség, Hajdúhát
2. Veszélyeztetett (a nagy csapadékú években készlet normalizálódik, száraz időszakokban gyorsan jelentős 
csökkenés): Mezőföld és Somogy
3. Mérsékelten veszélyeztetett (klimatikus hatásoknak erősen kitett, de a felszíni vízpótlás hatásmérséklő): 
Nagykunság és Berettyó–Körös-vidék
4. Nagy folyók részleges hatása alatt álló: Dunamenti síkság, Szigetköz, Tisza-völgy, Szatmár-Beregi síkság  (a 
Közép-Tisza völgy kivételével egy lassú mérsékelt vízkészlet-csökkenés figyelhető meg – medersüllyedés!) 
5. Alig veszélyeztetett: Észak-alföldi hordalékkúp-síkság, Dél-Tiszántúl és Bodrogköz (hegyvidéki területek felől 
biztosított a vízkészletek felszín alatti pótlódása)
6. Kevésbé veszélyeztetett: Kisalföld, Nyugat- és Dél-Dunántúl (az országos átlagnál több csapadék, kisebb 
szélsőségesség)

Forrás: Az aszály kockázatkezelés és a
klímaalkalmazkodási képesség javítására
irányuló vízgazdálkodási intézkedések
meghatározása (a VGT3/IVOT tervezetéhez
megalapozó háttéranyag), 2019. december
http://vizeink.hu/wp-
content/uploads/2021/04/Aszaly_VGT3_2021.
pdf

Hiány: 5-6 km3

Hiány: 7-8 km3

http://vizeink.hu/wp-content/uploads/2021/04/Aszaly_VGT3_2021.pdf


Mit tehet a mezőgazdaság?

Vízigényes növénykultúrák
KAL23, ULT01, VEG39, KAL22, ULT04, FRU01, 
ULT03, VEG33, FRU02, ULT15, VEG30, 
VEG37, VEG04, RIZ03, VEG43, VEG44

A VCS keretében támogatott 
egyéb növénykultúrák
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Forrás: Európai Számvevőszék: 2019-ben Magyarországon a VCS 
keretében támogatott vízigényes növénykultúrák földrajzi elhelyezkedése

Szerkezetváltás: az éghajlati és más környezeti körülményekhez 
alkalmazkodó termésszerkezet, pl.
• Szárazságtűrő fajták
• Vízigényes kultúrák csak a bő vízforrások közelében
• Vízmegtartó talajművelési megoldások! 
• Öntözési közösség szervezése a vízforrások köré 
• Víztakarékosságra és ésszerűségre 

ösztönző vízárpolitika!

Felszín alatti vízből kizárólag
aszálykár elhárítás, üzemszerű
öntözés nem fenntartható!

Csapadékvíz-gazdálkodás
Tisztított szennyvíz hasznosítása!

Zöld infrastruktúra fejlesztések
alkalmazkodva az adottságokhoz.

Vízigényes kultúrák 
vízhiányos területen



Forrás: Győri Diána: A vízkárok és a talajvédelem kapcsolata – helyzetkép, 
https://agraragazat.hu/lapszam/agraragazat-2018-augusztus-kulonszam

Tározás a talajban

Talajnedvesség 
megőrzéséhez 

megfelelő 
talajszerkezet 

és szerves 
anyag is kell!

Takaró-
növényzet / 
mulcsolás

Itt még talaj 
sincsen!

https://agraragazat.hu/lapszam/agraragazat-2018-augusztus-kulonszam


Tisztított szennyvíz hasznosítása

Forrás: US EPA, Earth Syst. Sci. Data, 13, 237–254, 2021 https://doi.org/10.5194/essd-13-237-2021, Earth Syst. Sci. Data, 9, 181–192, 2017 www.earth-syst-sci-
data.net/9/181/2017/ doi:10.5194/essd-9-181-2017

https://doi.org/10.5194/essd-13-237-2021


Vízátvezetés megaprojektek & célzott felszínalatti vízpótlás

Forrás: IWRA Groundwater Taskforce webinar on “Success Stories in Inventorying, Measuring, and Monitoring Groundwater”

Arizona (USA) 
1986 Felszínalatti Víztározási és 
Helyreállítási Program
1996 Arizona Víz Bank Hatóság – a 
felszín alatti tározóba beszivárogtatott 
kontingenst lehet megvásárolni és 
kitermelni kutakkal.

Dél - Észak vízátvezetés (Kína) 
- világ legnagyobb vízátvezetése 

2014-től üzemel
- 1,3 Mrd m3/év vízátvezetés 

2/3-a célzott felszínalatti 
vízpótlás

- Előzmény: 39% a 
vízfolyásoknak és 70%-a a 
tavaknak kiszáradt, Északi-
Alföld 50% FAV túltermelés, 
15,5 Mrd m3/év-ről (50-es 
évek) lecsökkent a folyók 
vízhozama 3,8 Mrd m3/év-re 
(ezredforduló)



Hátságok vízpótlása

• A vízpótlás költséghatékony megoldás?

• Nyírség-Hajdúhát tájegységből hiányzik 6 
km3 vízkészlet

• 20 éven keresztül 1 m3/s vízpótlás 
szükséges a hiányzó vízkészlet 
visszapótlásához ( a víz egy része el fog 
nyelődni a homokban, a mederben…)

• CIVAQUA projekt – Hajdúhát vízpótlása 
Keleti-főcsatornából

• Nyírég  vízpótlása 1,0-3,5 m3/s Tiszából 
105,5 km csővezeték, 75 m emeléssel

• Észak, kelet és dél felé vízpótlás a 
csatornahálózatba, tározók építése, 
medertározás, vízvisszatartás

• 104 milliárd Ft építési költség

• Fenntartási és üzemeltetési költségeket?



Köszönöm a figyelmet!
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